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ÚVOD A SHRNUTÍ ROKU 2020 JEDNATELKOU 
 

 

Czech Photo Centre je multižánrové fotografické centrum situované v lokalitě Nových Butovic, 

určené pro profesionální i amatérské fotografy a všechny, kteří se o fotografii zajímají. Galerie je 

místem, kde se všichni zájemci o fotografii mohou setkávat. Od svého založení v roce 2016 si na poli 

fotografie vybudovalo respekt a značku kvality. Centrum navázalo na všeobecně známou soutěž 

Czech Press Photo a rozšířilo činnost na široké spektrum činností v oboru fotografie. Tak fungovalo 

Czech Photo Centre v normálních časech. Rok 2020 byl však jiný. Svět ovlivnila pandemie 

koronaviru,  co se zdálo být zavedené a neměnné najednou bylo úplně jinak. Gelerie – včetně CPC se 

na dlouhou dobu zavřely. I přesto jsme se s touho situací snažili vyrovnat a většinu akcí převedli do 

on-line podoby.   

V Czech Photo Centre organizujeme dva hlavní druhy aktivit. Nejdůležitější a nejviditelnější činností je 

realizace výstav a soutěží. Tou vedlejší, ale neméně důležitou je zajištění doprovodných aktivit, které 

jsou zaměřeny na celkovou podporu oboru fotografie a vzdělávání zájemců napříč celým věkovým 

spektrem. 

Během roku 2020 se podařilo zrealizovat řadu kvalitních výstav, včetně prezentací vystavujících 

autorů. 

Velkou radost nám přináší soutěž Czech Nature Photo, která se konala již po čtvrté a od  svého vzniku 

si získala velkou oblibu jak u široké veřejnosti, tak u fotografů. Každý rok se kvalita přihlášených 

snímků zvyšuje – letos i dle zahraniční poroty dosáhla úrovně, která je měřitelná s prestižními 

zahraničními soutěžemi. Soutěž organizujeme pod heslem, že lidé chrání jen to, co znají.  Doufáme, 

že hlavně výstava, která z oceněných snímků vzniká, motivuje veřejnost k zájmu o přírodu a její 

ochraně. Letošním vítězný snímkem – Fotografií roku se stala unikátní  fotografie pumy s názvem „Ve 

stínu,“ jejímž autorem je renomovaný wildlife fotograf Petr Slavík. 

 

Ráda bych poděkovala všem podporovatelům, velký dík patří generálnímu partnerovi firmě Trigema a 

všem dalším partnerům, kteří na kulturu nezanevřeli i v těchto těžkých časech a bez kterých by se 

tento projekt nemohl dál realizovat. Velký dík patří také  týmu Czech Photo Centre s.r.o. i externím 

spolupracovníkům a všem našim příznivcům.  

 

Czech Photo Centre je určeno pro všechny, kteří mají rádi fotografii, doufáme, že jich bude stále 

přibývat.  

 

 

Veronika Souralová 

jednatelka Czech Photo Centre s.r.o. 
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POSLÁNÍ 
 

Czech Photo Centre je umělecká galerie se zaměřením na fotografii. Zároveň funguje jako multižánrový 

prostor s fotografickým ateliérem či přednáškovou místností. Programovou náplní centra je celoroční 

výstavní činnost s doprovodnými aktivitami (besedy, přednášky, autorské prezentace, komentované 

prohlídky). Na výstavní prostor navazuje restaurace, fotografický archiv, kancelářské zázemí pro Czech 

Photo a venkovní galerie. Součástí činnosti centra je organizace soutěže Czech Nature Photo a 

spoluorganizace prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo. 

Cílem centra je stát se významnou galerií mimo střed Prahy, která podporuje v tvůrčí činnosti a 

seberealizaci profesionály, aktivní fotografy a vyhledává mladé talenty. Přináší fotografickou tvorbu 

zájemcům o fotografii napříč generacemi. 

Centrum spolupracuje se světovými, evropskými a pražskými významnými autory a stává se výkladní 

skříní toho nejlepšího, co se ve fotografickém světě děje. 

Další náplní jsou i tyto aktivity: 

• Propagace české fotografie pro širokou veřejnost – domácí a zahraniční 

• Podpora a vyhledávání talentů 

• Vzdělávací a publikační činnost v oblasti fotografie 

• Organizace fotografických soutěží 
 
 

NÁPLŇ CENTRA: 
• Galerie – celoroční výstavní činnost 
• Archiv fotografií 
• Prodej uměleckých publikací 
• Venkovní výstavy  
• Komentované prohlídky pro školy 
• Besedy, přednášky, workshopy a komentované prohlídky pro širokou veřejnost 
• Fotosoutěže pro profesionály, amatéry i mládež 
 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Název: Czech Photo Centre s.r.o. 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Sídlo: Seydlerova 2835/4, 15800 Praha 5, Stodůlky 
E-mail: cp@czechphoto.org 
Web: http://www.czechphoto.org 
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IČ: 048 44 025 
Centrální bankovní účet: ČSOB a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5 
č. ú.: 117742593/0300 
Datum vzniku: 7. 3. 2016 
Zakladatel: Veronika Souralová 
Statutární zástupce: Veronika Souralová, statutární ředitelka 
Registrace: C 253673 vedená u Městského soudu v Praze 
 
 
 

 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2020 
 

Statutární orgán - jednatelka: Ing. Veronika Souralová 
Manažerka centra: Radka Humlová,  
Odborná asistentka: Kristýna Konečná 
Koordinátorka komunitního centra: Veronika Valčáková 
Public relations: Anna Vacková 
Grafické práce: Petr Kryštůfek 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
CZECH PHOTO CENTRE 
 
Umělecká galerie Czech Photo Centre návštěvníkům nabízí jak výstavní prostory, tak program s celou 
řadou doprovodných aktivit. Součástí činnosti centra je rovněž organizování soutěže Czech Nature 
Photo a spoluorganizování prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo. 
 

Od roku 2019 probíhá ve spolupráci s Czech Photo o.p.s. provoz kulturně komunitního centra Czech 

Photo, které bylo do konce roku 2020 spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je 

aktivní provoz kulturně komunitního centra Czech Photo, které podporuje rozvoj kultury 

prostřednictvím propagace české fotografie, a to nejen pro širokou veřejnost, ale také pro vybrané 

cílové skupiny projektu, které jsou přímými účastníky aktivit projektu. 

 

Začátek roku 2020 v Czech Photo Centre pokračoval ve své celoroční výstavní činnosti s bohatým 

doprovodným programem, který zahrnoval vernisáže, autorské prezentace, besedy a setkání se 

známými osobnostmi, komentované prohlídky pro děti a další veřejnost či rozhovory s umělci z oblasti 

fotografie.  Bohužel vzhledem k nepříznivému vývoji celosvětové pandemie došlo k mnoha omezením 

a mnoho naší činnosti proto muselo proběhnout on-line formou. 

Přesto se nám podařilo v roce 2020 představit 11 výstav, které ukázaly, že Centrum vystavuje to 

nejlepší, co světová i domácí fotografická scéna v současnosti nabízí. 

4. 12. 2019 - 12. 1. 2020 

Jiří Křenek: FORMULE 1 NA DOTYK 

7. 12. 2019 - 12. 1. 2020 

Vladimír Kozlík - PF 1975 – 2020 

16. 1. - 1. 3. 2020 

Dan Materna: Česko z letadla 

Fotograf Dan Materna pracuje ve vydavatelství MAFRA, kde se kromě běžné redakční práce – 

reportáže, portréty, sport - věnuje fotografování přírody a více než 12 let fotografuje Českou republiku 

z letadla. Fotografuje "krásné" Česko – Šumavu, Krkonoše, rybníky a jezera. Hlavně hledá nové pohledy 

na Česko, civilizační proměny: satelitní města, žluté řepkové pole nebo třeba kůrovcovou kalamitu. 

5. 3. 2020 - 5. 4. 2020 

Porotci Czech Nature Photo 2020 

Čtvrtý ročník soutěže pro fotografy přírody Czech Nature Photo byl zahájen výstavou zahraničních 

porotců v Czech Photo Centre. Peter Delaney a Rob Cottle představili komplexní výběr ze své tvorby. 

Peter Delaney fotografuje divokou krásu Afriky a Rob Cottle se věnuje převážně focení zvířat ve 

Walesu. 

12. 5. 2020 - 28. 6. 2020 
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Czech Nature Photo 2020 

Czech Nature Photo představuje nejlepší snímky přírody fotografů z České republiky a Slovenska. 

2. 7. - 16. 8. 2020 

Praha pod věžemi – výstava Grantu Prahy 

Vítěz Grantu Prahy v soutěži Czech Press Photo 2018 Tomáš Vocelka 

30. 6. - 15. 8. 2020 

Vidím koho co Vidím koho co Vidím koho co  

Studenti Ateliéru vizuální komunikace představují své fotografie z doby karantény. 

2. 7. - 19. 8. 2020 

MŮJ ŽIVOT V KARANTÉNĚ - výstava fotosoutěže komunitního centra 

20. 8. - 20. 9. 2020 

Zlatý Fond Národního muzea fotografie – výběr II 

Výstava Komunitního centra Můj rok 2020 

20. 10. 2020 - 10. 1. 2021 

Výstava Tři pohledy na svět -  Joe Klamár / Chris McGrath / Nicole Tung - Tři reportážní fotografové, 

tři kontinenty, tři reportážní pohledy na světové události. 

 

Mezi doprovodné aktivity Czech Photo Centre patří besedy s autory výstav, autorské prezentace 

s oceněnými autory soutěže Czech Press Photo a soutěže Czech Nature Photo. Dále cestovatelské 

přednášky a workshopy fotografie pro pokročilé. Czech Photo Centre nabízí rovněž edukativní 

program: Ateliér vizuální komunikace pod vedením MgA Štěpánky Stein. Tento výukový program je 

určen pro fotografy a umělce z oblasti fotografie a multimédií, studenty středních a vysokých škol, 

kreativní mládež a dospělé. Dále je nabízen i ateliér pro dospělé a seniory, kteří jsou v oboru fotografie 

začátečníci či mírně pokročilí. 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
CZECH NATURE PHOTO  
 

Mezinárodní porota vybrala nejlepší snímky z celkových téměř dvou tisíc přihlášených fotografií. Ve 

čtvrtém ročníku se soutěžilo v jedenácti kategoriích, z čehož tři byly vyhlášeny nově. Do soutěže 

fotografů přírody se přihlásilo 229 autorů z České republiky a Slovenska.  

Odborná mezinárodní porota zasedala v galerii Czech Photo Centre 5. března 2020 pod vedením 

fotografa a entomologa Pavla Krásenského. Společně s ním zasedli: wildlife fotograf Peter Delaney, 

britský fotograf Rob Cottle, český wildlife fotograf Vladimír Čech ml. a Pavel Hubený, ředitel Správy 

Národního parku Šumava. 



Czech Photo Centre s.r.o. - Výroční zpráva 2020 

 Str. 8 

Nejvíce přihlášených snímků bylo v nové kategorii Krajina, těsně za ní se umístily kategorie Ptáci a Savci. 
Kompletní přehled nominací bude uveden na konci dokumentu. Práce českých a slovenských fotografů 
zachycujících přírodu doma i ve světě bylo možné zasílat od úterý 14. ledna do 16. února 2020 
prostřednictvím elektronického systému.  

Mezinárodní porota fotografické soutěže Czech Nature Photo vybrala Fotografii roku z kategorie Savci 

od Petra Slavíka s názvem „Ve stínu“.   

Slavnostní předání cen a zahájení výstavy se konalo online 5. května na sociálních sítích Czech Photo. 

Vystaveny jsou nominované snímky ze všech kategorií a další vybrané fotografie z kolekce Czech Nature 

Photo. Výstava byla veřejnosti otevřena dle nařízení vlády, proběhla v omezeném režimu a trvala do 

28.6.2020. V průběhu výstavy se podařilo připravit dvě komentované prohlídky a čtyři zajímavé 

přednášky s partnery soutěže. 

Záštitu poskytli Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo životního prostředí a Praha 13. 

Generálním partnerem soutěže a výstavy je společnost Olympus, hlavním partnerem je společnost 

Trigema. Dalšími partnery jsou: Cewe, Ptáček, Laufen, Soliter, Siko, Cushman a Wakefield, Pražské 

služby, Samsung, Fomei, Pictoart, Newton Media, Econtest, Fujifilm, Zoo Praha, DJI – Telink, KRNAP, 

Národní park Šumava, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Lesy hl. m. Prahy, F-stop. Mediálními 

partnery soutěže jsou: Český rozhlas – Radiožurnál, Rádio Dab Praha, Právo, National Geographic, 

Prague TV, Prima ZOOM, Lidé a Země. 

Cílem soutěže je nejen sdružovat nejlepší fotografy přírody, ale i pomoci veřejnosti objevit její krásy, 

vytvořit si k ní silně pozitivní vztah a uvědomit si zodpovědnost za její stav. 

 

SHRNUJÍCÍ ÚDAJE 

 

Celkové výnosy – čistý obrat za 2020: 5.536.579,- Kč 
Vybrané vstupné - na vstupném se vybralo:  112.951,- Kč 
Tržby za prodané zboží: 60.894,- Kč 
Přijaté dary: 0,- Kč 
dotace a granty: 0,- Kč 
Mzdové náklady – 220.338,- kč 
Náklady na ceny CNP –  120.000,- Kč 
 

Podrobné a aktuální informace neustále doplňujeme na portálu http://czechphoto.org/ nebo na 

facebookovém profilu https://www.facebook.com/CzechPressPhoto 

 


